
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نت  اإلرهابية، الجماعات من كثير دعائم تقويض من اإلرهاب على الحرب في المبذولة العالمية الجهود   تمكَّ

ت ذلك، من الرغم وعلى منابعها. بعض وتجفيف شوكتها، وكسر  والعابرة   شهرة، األكثر التنظيمات   استمرَّ

ات، للحدود  ةملتهب بقعة من أكثرَ  في اإلجرامية أنشطتها مزاولة في و)داعش(، )القاعدة( تنظيَمي مثل والقارَّ

 .العالم في

درك  أوَلت لذا العنيفة؛ أفكارها وترويج المتطرفة، معاركها في اإلعالم سالح أهميةَ  التنظيمات هذه وت 

ما وال الجديدة، ووسائله اإلعالَم  ل ومواقع اإلنترنت، شبكة سيَّ  وباتت قصوى، أهمية   االجتماعي، التواص 

ديرها ة من عالية بدرجة ت  دين اإلعالميين، من بجيل   مستعينة   واالحتراف، والشمول التقنيَّ  أصحاب والمؤيِّ

زة؛ الخبرات لدوا الذين الشباب جيل من مقاتليها فأغلب   المتميِّ  وشبكات واإلنترنت الحاسوب عصر في و 

ل  األدوات. هذه مع عال   باحتراف التعامَل  ويجيدون االجتماعي، التواص 

 داعش إعالم

نتج التي الضخمة؛ اإلعالمية وسائلها عبر رسائلها، وإيصال أفكارها؛ رويجت في التنظيمات   تلك ونجحت ا ت   كثير 

م والمرئية، والمسموعة المقروءة اإلصدارات من لة كاملة   معالجات   وتقدِّ  العنيفة أعمالها لجميع ومفصَّ

ة؛ لغات   إلى العربية من ترجمتها مع والقتالية،  والهولندية، واأللمانية، والفرنسية، اإلنجليزية، أبرزها: عدَّ

 .واإلندونيسية واألوردية، والروسية،

َعد   ع ضخمة، إعالمية وسائَل  تمتلك التي التنظيمات هذه أشهرَ  اإلرهابي داعش تنظيم وي  حف بين تتنوَّ  ص 

ت ل مواقع على الحسابات وعَشرات وإذاعات، ومجالَّ  وتويتر، وفيسبوك، يوتيوب، مثل: االجتماعي، التواص 

اها التي الكبيرة الخسارة من الرغم وعلى اللوحية. واألجهزة الذكية، الهواتف وتطبيقات تجرام،وإنس  تلقَّ

ما وال والتقنية، البشرية الموارد في التنظيم   ه يزال ال وسوريا، العراق في سيَّ ا إعالم  ر  ا مؤثِّ  .ونشيط 

رة شداع تنظيم إصدارات أحد وهي )النبأ(، صحيفة الدراسة   هذه وتتناول ته؛ عن المعبِّ ويَّ  الفكرية حروبه إلبراز ه 

 يطرأ وما الراهنة، حالته فهم إلى إضافة   والتأييد، التعاطف وكسب والتأثير، االنتشار وتحقيق يخوضها؛ التي

رات من عليه  .المستقبلية رؤيته على الوقوف   َثمَّ  ومن والضعف، القوة مراكز في تغي 

ع  العنف ودرجة الخطاب، كمستويات تناولها؛ يمكن التي والمجاالت الموضوعات عبتنو   التحليل عمليات   وتتنوَّ

 بأجهزتها الدول   بها تقوم التي المدنية المظاهرَ  تشمل التي العنيفة غير بالمحتويات ومقارنتها تحتويها، التي

 البحرين. التطرف، قضايا في مختص باحث

 الرويلي فالح

  اإلرهابي داعش تنظيم صوت - )النبأ( صحيفة
 الوحشية للجرائم وتزيين العنف، إلى دَعوات



 

 

ية، والرعاية االجتماعية، الرعاية وتقديم الحوكمة، أنماط مثل: المختلفة،  الزراعية األعمال يروتيس الصحِّ

 .والصناعية والتجارية

 النبأ صحيفة

ر تزال وال المقروءة، اإلرهابي داعش تنظيم إصدارات أبرز من األسبوعية النبأ صحيفة    ظهور منذ بانتظام تصد 

صدرها اآلن. حتى عدد (300) أكثر منها صدر وقد م،2014 عام األول عددها  للتنظيم، المركزي اإلعالم ديوان ي 

ة. إصدارات في ونشرها محتوياتها بعض ترجمة إلى إضافة   بالعربية، نشروت   ن مستقلَّ  12 من الصحيفة وتتكوَّ

 كلِّ  صدورَ  ويرافق وخرائط، بيانية، ورسوم ،«إنفوجراف» وتصاميم صور، على تحتوي أعدادها وجميع   صفحة،

لحقان: عدد   ر، األول م  َصوَّ  . مسموع واآلخر م 

ا لمذكورةا األمور   منحت وقد ا النبأ( )صحيفةَ  آنف  ها والقراءة، التداول سهلة فهي المزايا، من كثير   صيغت ومواد 

ع مفهوم، واضح بأسلوب رَفع فهي الجودة؛ فائق وحفظ تخزين بنظام وتتمتَّ رَفع حين في ، PDFبملفِّ  ت   ت 

ة «اإلنفوجراف» تصاميم   ا؛ (15) عن تقل   ال بروابَط  مستقلَّ ا لها قحقَّ  مما رابط  ا انتشار   وسائل على واسع 

ل  .االجتماعي التواص 

ا، اإلرهابية الجماعات اهتمام   ويأتي ا، داعش وتنظيم   عموم  ات خصوص   تضمن ألنها )األرشفة(؛ الحفظ بعمليَّ

 المتطرفة، وأفكارها وتاريخها الدموي، إرثها وبقاء الشبكية؛ والمجتمعات اإللكتروني، الفضاء في استمرارها

طب في «سبتسبرجن» النرويجية الجزيرة في «العالمي البذور بنك» يشبه بما مالي، الق  نشئ الذي الشَّ  أ 

 .كبرى عالمية كارثة   وقَعت ما إذا البشر، بقاء تضمن التي النباتية األنواع أهمِّ  بقاء لضمان

ا الطريقة، بهذه وجودها على اإلرهابية التنظيمات   وتحافظ  أوقات في سيما وال األرض، على الواقع   كان أيًّ

 تأثير وبقاء ديدة،الج األجيال إلى المسموم منهجها بتقديم لها يسمح   ما وهو القاسية، والضَربات االنكماش

ريها ب «العولقي أنور» مع حدث كما مقتلهم، بعد حتى منظِّ  المسؤول القاعدة، لتنظيم الروحي باألب الملقَّ

ه بقي م،2011 سبتمبر في اغتياله من الرغم فعلى اإلرهابية، الحوادث عَشرات عن ا، تأثير   ما وتسجيالته حيًّ

تابع، زالت  . تايمز نيويورك صحيفة َسببح اليوم، إلى تنتشر وأفكاره ت 

 التنظيم بصمة

لت ا، (14) وعددها م،2020 عام من األخيرة الثالثة األشهر في الصادرة النبأ( )صحيفة أعداد الدراسة   حلَّ  عدد 

ها َشِمَلت ،267 العدد حتى 254 العدد من تبدأ ا الداخلية مضامين  نت الفكرية، الرسائل من كثير   )البصمة( وبيَّ

ة  الفكرية الرسالة كثيرة أحيان   في تتجاوز )البصمة( أن إدراك   المهمِّ  ومن المرحلة. تلك في التنظيمب الخاصَّ

ا أكثرَ  أمور إلى المباشرة، ا، عمق  لب وتركيب   المحتوى ذاَت  الموادَّ  إن المثال: سبيل على مستفيضة. دراسة وتتطَّ

ط كونها اإلرهابية؛ التنظيمات رخاء أوقات في كثافة   تزداد المدني  ولديها واسعة؛ مناطَق  على سيطرتها تبس 

َعد   المناطق؛ إدارة مهامِّ  ضمن والنشاط للعمل جديدة مجاالت    المدني المحتوى ذات الموادِّ  نسبة ارتفاع وي 

ا ر  ا مؤشِّ  . له االنتباه يجب خِطر 

لت وقد ها يمكن النتائج من عدد إلى الدراسة   توصَّ  :اآلتي النحو على إبراز 



 

 

   المدنية المحتويات .1

ا ع نظر  ض الذي الكبير للتراج   معظَم  وخسارته نفوذه، وضعف م،2015 عام بعد اإلرهابي داعش تنظيم   له تعرَّ

ا العنيفة غير المدنية المحتويات   شهدت سيطرته؛ تحت الواقعة المناطق ا تراجع   اإلصدارات، مختِلف في كبير 

 االجتماعية الحياة والقانون، النظام فرض اآلتية: المدنية للمهامِّ  ياتمحتو أيِّ  من وخَلت النبأ، صحيفة ومنها

دية، الزيارات أو التقليدية اليومية  الِخْدمات الصناعية، الجوانب الزراعية، الجوانب التجارية، الجوانب التفق 

 .الصحية الرعاية البلدية،

 المدنية الجوانب   وكانت فقط، (265) رقم العدد في المدنيين والضحايا الدمار مشاهد بعض   ظهرت حين في

 محلِّ  األعداد جميع في منتشرة   والمواعظ، والصالة، القرآن، قراءة مثل: التقليدية، الدينية الطبيعة ذات

 .الدراسة

  الخطاب لغة  .2

عت  :  هي مستويات ثالثة على الدراسة محلِّ  األعداد في الخطاب لغة   تنوَّ

 ق ومنها الصحيفة، من أعداد أربعة في جاءت االنسحاب: لغة  َشِمَل  الذي )النوستالجيا( بالتاريخ التعل 

ق األجر احتساب أو تسويغها، ومحاولة واألفعال، األفكار، عن الدفاع خطاب  أوضاع مع باآلخرة، والتعل 

ع  شخصية تناول   للنظر الالفت ومن .عليه الخروج وذمِّ  التنظيم، أفكار عن والدفاع والخسارة، التراج 

 وراء من اإلرهابي داعش تنظيم   ويسعى اإلصدارات، هذه أحد في القتالي وتاريخه الدن، بن أسامة

  ية.العالم الجهاد لحركة عيالشر الوريث   أنه على نفسه تصوير إلى ذلك

 بصناعة اللغة هذه وتهتم   النبأ، صحيفة إصدارات كلِّ  في السائدة اللغة وهي الكراهية: لغة ،  العدوِّ

ه، والعنف عنى الحالية، األوضاع وتدمير العالم، تغيير في والرغبة الموجَّ  الكراهية بتعزيز الخطاب   هذا وي 

 في للتجنيد خطاب   وهو الفردي. العنف على والحثِّ  االنتقام، ونداءات المظالم واستثمار والحقد،

 القريب العدوَّ  الخطاب   هذا وَشِمَل  المتعاطفين، لدى النفسية الحاجات إشباَع  يحاول األول، المقام

 :اآلتي إلى إضافة البعيد، والعدوَّ 

ن ممن التوجهات: مختِلف من والعلماء الدعاة  .أ  وأطلق الفساد، على ويلومهم فيهم، التنظيم يطع 

الطين. علماء اسم عليهم فرد السَّ ل مقال   وأ    )259.( رقم العدد في الموضوع هذا في مطوَّ

َهت القاعدة: تنظيم .ب جِّ  تناولها التي األعداد أغلب في قوية بألفاظ القاعدة لتنظيم كثيرة انتقادات   و 

ه أبرزها التحليل، ، وصف   .التنظيم قتلى وإظهار بالقطيع، أتباعه ووصف بالمرتدِّ

 عناصر   بها قامت إرهابية عمليات بتنفيذ الغالب في وارتبطت أعداد، ثالثة في ظهرت الفخر: لغة 

 .واالعتزاز بها الفخر وأبدت داعش،

 

 والمكان الزمان .3

 

 :ث كالتي منها، القليَل  عدا ما األسبوع، بأحداث الداخلية الموضوعات غالبية   ترتبط الزمان  عن تتحدَّ

ا وبطوالتهم، التنظيم قتلى أمجاد د ممَّ  .  األحداث مواكبة على والقدرة المباشرة، اإلعالم قوة يؤكِّ



 

 

 :د جغرافي نطاق في المناطق أسماء   ظهرت المكان ا األكثر والمنطقة الغالب. في محدَّ  في ظهور 

ع ومناطق العراق، هي إعالمهم ى ما وأبرزها التنظيم أذر   .إفريقيا غرب والية يسمَّ

ة تحديد على التنظيم قدرة   وتبرز  معظم كون المستهَدفة؛ واألماكن بها، يقوم التي للعمليات الزمنية المدَّ

ها التي القتالية بالعمليات مرتبط   النبأ صحيفة تنقلها التي األخبار  .التنظيم يشن 

 والقتالية العنيفة المحتويات .4

ْكنات، في االستعدادات مثل: للتنظيم، والقتالية العسكرية األعماَل  وتشمل  بمختِلف العسكرية والتدريبات الث 

ات، األسلحة ومشاهد أنواعها،  القتالية والعمليات االشتباكات ثم والجنود، القتالية و)التشكيالت( والمعدَّ

فه وما المباشرة، وغير المباِشرة  .واألسرى والقتلى الغنائم من االشتباكات تلك تخلِّ

 :هناك يكن لم حين في الدراسة، محلِّ  عشر األربعة اإلصدارات جميع في رجال   مقاتلون ظهر المقاتلون 

دين، األطفال أو النساء، للمقاتالت ظهور أي   بع هو كما المجنَّ تَّ ما وال سابقة، إصدارات في م   قبل سيَّ

 . م2017 عام

 د وقصص   مقاالت   ظهرت القتلى: تمجيد  ،بالشهداء وتصفهم أعداد، أربعة في التنظيم قتلى تمجِّ

وا ممن ومعظمهم  .بعيدة دول من التنظيم إلى انضم 

 المباِشرة وغير واالشتباكات، االقتحامات، مثل: المباِشرة القتالية العمليات   ظهرت القتالية: العمليات 

عات، اآلالت وتفجير واأللغام، الكمائن، تجهيز مثل: ا (14) اإلصدارات جميع في والمدرَّ  .عدد 

 صدت التي القتالية العمليات في المستخدم العتاد معظم   والعتاد: األسلحة  اإلصدارات جميع في ر 

ستخَدم خفيفة أسلحة   كان عشر، األربعة  .الناسفة العبوات إلى إضافة المباِشرة، الهَجمات تنفيذ في ت 

 ا، (14) اإلصدارات جميع   حَرَصت والقتلى: اإلثخان َثث إظهار على عدد   اآلالت ومشاهد القتلى، ج 

رة طوبةالمع  .والمدمَّ

 ا، (12) الدراسة، محلِّ  األعداد معظم   أظهرت االغتيال: عمليات  لعمليات «إنفوجراف» رسوَم  عدد 

َتب، مختِلف من والعسكرية األمنية األجهزة وعناصر المدنيين، من المتعاونين وتصفية االغتيال  الر 

ا أعداد ثالثة   وأظهرت  .عملياتال تلك في اغتيلوا الذين لألشخاص صور 

 ذها التي التخريب لعمليات إشارات   التحليل أعداد جميع في ظهرت التخريب: عمليات  التنظيم، نفَّ

ها ات تفجير   ذلك ومن المنشآت، أو المرافق تخريب وأبرز   الغاز، وخطوط النفط، وأنابيب الكهرباء، محطَّ

ا وظهرت تصادية،اق حرب   بأنها العمليات هذه الصحيفة   ووصفت كابل. مطارات واستهداف  أيض 

ين منازل تخريب عمليات    .ومزارعهم مدنيِّ

 نت الفردي: العنف على التحريض  وتنفيذ العنف على للتحريض مباشرة   إشارات   المنشورة المواد   تضمَّ

 .المتاحة واإلمكانات بالموارد العمليات تنفيذ كيفية في ونصائَح  أعداد، (3) في وذلك فردية، عمليات

 ختاًما

جريت التي الدراسة نتائج   رتأظه  م،2020 عام من األخير الربع في داعش، لتنظيم التابعة «النبأ» صحيفة على أ 

نت ا، 14 وتضمَّ  العقيدية بالجوانب الممزوجة العنيفة، المضامين من كبير عدد على اشتملت أنها عدد 

ضفي التي والفكرية؛ ستخدمة   اإلجرامية، عملياتها على الشرعية ت   التي األطراف كلِّ  تجاه الكراهية ابخط م 



 

 

عاديها، ع بسبب المدني المحتوى غاب حين في المنافسة. اإلرهابية الحركات   ومنها ت  ع إلى التنظيم تراج   المربَّ

 م.2017 عام سبقت التي األعوام في كما سيطرة مناطق   له تكوَن  أن دون العصابات، حرب في األول


